РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД
№ РД06- 125
гр. Велико Търново, 14.06.2019 г.
На основание чл. 146, ал. 1, т. 1 и чл. 146, ал. 2 от Закона за горите и във връзка с
чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите
НАРЕЖДАМ :
1. ОГРАНИЧАВАМ достъпа на всякакви ППС, МПС, плавателни средства
( предвид обстоятелството, че горските територии, находящи се на остров Вардим са
залети от вода ) и хора в горските територии, находящи се на остров Вардим, за срок от
3 / три / месеца считано от датата на издаване на настоящата заповед.
Мотиви: На 12.06.2019 г. в деловодството на РДГ – Велико Търново е постъпило
писмо с изх. № РД 09146 от 12.06.2019 г. от инж. Милко Денев- представляващ ТП ДГС
„Свищов“, с искане Директорът на РДГ- Велико Търново да ограничи достъпа до
горските територии, находящи се на остров Вардим. Причината за искането за налагане
на забраната по чл. 146, ал. 1 от Закона за горите е, че нивото на река Дунав е повишено,
което е довело и до заливане на остров Вардим. В писмото се предоставя информация,
че с оглед на тези обстоятелства се е увеличил броят на лицата, извършващи риболов с
мрежи, които се поставят стационарно в площите на младите едногодишни, двугодишни
и тригодишни култури, които са дисковани и са почистени от нежелана растителност.
Предвид факта, че мрежите се закрепват с тежести и колове, се създават условия при
откъсване на мрежите в следствие на силното течение да се пречупят или наранят
младите фиданки. Последното води до опасност от нанасяне на щети на създадените от
стопанството тополови култури. Предвид изложените мотиви става ясно, че с налагането
на ограничението се цели защита на горските територии.
2. Достъпът, престоят и преминаването на територията на остров Вардим се
разрешава на служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури,
СЦДП гр. Габрово, ТП ДГС „Свищов“, РУ Свищов, РС „ПБЗН“ гр. Свищов при
изпълнение на служебните им задължения, както и на лицата, пряко свързани с
експлоатация и поддръжка на биотехническите съоръжения, стопанисване, ползване и
охрана на дивеча в „ЛСК Дунав“ ООД.
3. На основание чл. 146, ал. 3 от Закона за горите, ТП ДГС „Свищов“ има
задължението да постави бариери или обозначителни табели, от които да става ясно, че
достъпът до тази територия е ограничен.
4. Обозначителните табели по чл. 146, ал. 3 от Закона за горите трябва да
съдържат информация относно:
 Идентификационни данни за територията - име, местоположение, граници,
собственик;
 Номер на заповедта, е която се ограничава достъпа до съответната
територия, кой я издава и законовото основание, на което се издава;

 Срок на забраната, от кога до кога е тя, описан в дати - дата, месец, година;
 Информация за това за кого важи забраната - всякакви ППС, МПС,
плавателни средства и хора, с изключение на тези описани в т. 2 от
настоящата заповед.
5. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители в РДГ –
Велико Търново и ТП ДГС „Свищов“.
6. На основание чл. 146, ал. 2 от Закона за горите, копие от настоящата
заповед да се оповести на интернет страницата на РДГ– Велико Търново и на
информационното табло в сградата на Община Свищов.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез директора на РДГ Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния
административен съд съгласно чл. 133 от АПК.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Светла Зарева- главен
експерт при РДГ- Велико Търново.
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